A oração como fonte de vida e energia
No mundo em que vivemos, são várias, as forças que
querem cercear a nossa capacidade e o nosso potencial,
retirando de nós o poder de irmos mais além e de
alcançarmos coisas maiores, objetivos maiores, metas
mais ousadas, e mais perfeitas.
Muito embora, tais forças, interagem a todo o momento,
com o nosso Universo interior e exterior, nos causando
transtornos diversos, viver se torna um desafio que,
infelizmente, para muitos é um sacrifício diário.
Mas, Deus, não quer que seja assim, não quer que as
situações do nosso cotidiano se tornem para nós um
motivo de desespero, e desassossego, de falta de paz e
harmonia.
Muitas vezes, no afã de conquistarmos coisas banais e
importantes para a nossa pré-existência, para o mundo em
que vivemos - para nós, e para as nossas famílias, coisas
que nos beneficiem, esbarramos com a intolerância, o
desrespeito e a indiferença, tais situações, adversas, ao
nosso Universo interior, minam as nossas energias e
motivações, nos privando não apenas da alegria de viver,
da vontade de ir mais longe, mas também nos privam, do
prazer de viver e da esperança, funcionam como uma erva
parasita que nos suga toda a seiva.
A oração se torna então, algo imprescindível, pois, através
dela, nós entramos em contato com o Criador, e
recuperamos as nossas energias, conseguimos pleitear a
nossa causa, e despertamos o poder de Deus para agir a
nosso favor.

Deus nos faz justiça. Em suma, é isto, injustiçados por
causa do mal que nos circunda, clamamos a Deus que nos
devolva aquilo que fizemos por merecer e que o mundo,
por sua maldade, quer tirar de nós.
Recuperamos aquilo, que é o projeto para nós, de Deus, a
vontade de Deus a nossa santificação, e a nossa felicidade.
Pense que, isto é algo impossível, estatisticamente, para
nós humanos, quantas vezes você se encontra em uma
situação a qual, está tudo muito difícil, complicado,
nebuloso; e estas situações, são várias, são muitas em
nossas vidas, se você for parar em cada situação desta,
para depois recuperar o fôlego e continuar, pode ser que
passe toda a sua vida sem conseguir coisa alguma.
Aí que entra a oração, a oração faz Deus trabalhar por
você... Faz o despertar do poder de Deus, faz o braço de
Deus agir a seu favor...
Mas o que é oração?
Na oração nós nos comprometemos com Deus, para
sermos bons e honestos, é isso que Deus ganha quando
oramos, Ele trabalha em nossa personalidade, em nosso
caráter, e imprime, o amor, o respeito, a humildade, a
capacidade de sermos bons. Somente isto é o que Deus
ganha quando oramos.
Por isso, para a oração ser eficaz, não se pode tirar a parte
de Deus.
Mas para a oração ser eficaz, da nossa parte, o que
precisamos?
Confiar, crer, entregar, ouvir, obedecer.

Confiar, é ser fiel, sempre, sabendo que, muito embora os
percalços da vida nos impelem para o desânimo, a
confiança deve, mesmo assim, superar a contrapartida dos
desânimos e desalentos, isso acontece de forma
sobrenatural, quando oramos com freqüência, quando
amamos a Deus, e temos a sensação de sermos por Ele
amados, aprendemos a confiar.
Crer, mais parece, com a nossa capacidade de
percebermos Deus como ser Absoluto, ou Todo-Poderoso,
e Deus como ser bom, percebermos que, apesar de nossas
limitações, Deus nos ama e sempre nos quer bem.
Entregar, entregar, significa desapegar do motivo que nos
faz sofrer, desapegar, de nossas limitações, e
preocupações, desapegar das coisas terríveis que nos tiram
a paz, e que teimam em bater à nossa porta, todos os dias,
provocando em nós uma ferida que não se cura. É
reconhecer, que apesar de quaisquer coisas, somente em
Deus há o Dom perfeito, e somente Ele é a fonte de todo
bem.
Por último, ouvir e obedecer, é se colocar como discípulo,
que aprende com o Mestre a tarefa, de viver e de vencer, é
aquele que colabora com Deus para o seu autoaprendizado, crescimento e superação. Para ser um
desbravador e um conquistador.
Mas muito importante; não sozinho, nunca sozinho,
sempre com Deus, sempre em Deus, pois quem está unido
a Ele, recebe a seiva, recebe a unção, recebe o poder, para
romper com fé vencer, para ir onde jamais viu e por
caminhos jamais vistos.
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